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zs IiÝST]BÁTY ;ó .p!atÍ
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. (v. H.) v B1:anrlý_se'' u. !.' dne
23. listópadu.* Na den sva.!é'. pqnny
C_eciliei |atronky hudebníBli pře{neg|
zdeišÍ ..Boian,l 

- o velké figurá}níl mši
sv. "uásÍedóvní zpěvy' clrráňbvé :,'Ho-
s-íodine- bomilui nY.'t nísto'-Kyrie; :-

',,bb.!-e.,; tc tbup: jdó nq,'qg,- yoIání" .za

Graďuálo;,' _ _ 

;,Slyš nás' Holpóďinó"
za offertorium; ;-,,Svatý Václave,
vojíoďo české země'' při Agnus Dei.

-: VŠecky tyto sbory vyjímaly se ve
ihrámu,v"elebné, byvše slušně zpěvác-
kým spÓlkem přednešeuy. - U 'i'ečer

téhož dne seŠli Se údo*é spolku v
hostirici .,Fe[terově" k r'ečemí zábavé,
by,: se po delším čase opět vespolek
póvyrazili a zároveň ,,Cecilku" oslavili.
Spolková tato zábava těŠila se téŽ z
návštěvý člerrů zpěr'áckého spoiku Sta-
rob'olesvlavskéIro, jakož i jinýclt lr
účeli tomu schváluě pozvarrýclr lrostí.
Fři'veselém zpěvu bavila se Ápolečnost
až' přes půlnoc. . _ v rreděli na to
uspořádal opět sousední uáŠ spolek
Star'oboleslavský poďobnou zábevtt, v
níŽtó opěť zúčastuili se na vzájem
čleuor'é. rtašeho ,,Bojatta." I zďe se
zábava velmi dař'ila, vyzuanerrávajíc
sei'' ueňuceností ; vŠe šló pr'ir'ozená a
bratrsky. - Zprávtr svoji o rninulé
zábaýě 1lěvecké, uspot'adené :,.B cjanent"
1'g "' pro-Špěpb polrořelýclt -'v Lomnici,
poopravrrji v ten rozum,'. že k Šebra-
:ným tehdáŽ 30 zl. zdejší d,lstojrrý pau
'dě_kah drulréiro due ještě pěti zlatýnti
pŤlspět;. i'ynesla tudíá sbírká pťo Loru-
iriclré 35 zl., jeden str!. tolar a jeden
-šdstáli;

K dějepisrr spolkÍr zpěv'áckých.

' Z Bralrd;í'sa Itiril Labetrt, clue

io. listopaclu. 
'ZclejŠí zpěvácliý spoleli

*Boian" 
- slilátlí Se z rríslctlrrjícíclr

ťrclťrí: Řcditeletn spollru jest p. 'IítlyáŠ
Prochízka; . tajemnílienr l)' Augnstin
Plisclrlie; at'chivář'etrr 1r' \'íclrir' Ilyiteš ;
výbor'y byli jnrenovárri pínor'é: Ft'an-
tťšek "trIůlleř, ÁritorrÍn jIaschtter, 'Jat-t
Fetter'o Alois Enclers' }Iirno to čítá
..Bojatr" 40 ťrtlův činných a l l při-
šniiaiicictr. Čestné ťldi čítárire ti'j.
snotótr bvl schválen vvněŠením, danýrn
oil -c. l;r'. nrístofu'žite]Slví cine 28. ]etlna
igoí' 

-bisto 
'tegg' od kter'éŽto-clo}:!

p"'riůínájió . jest sktrtečně korlstituován'

$8frUffi*$ ,
zájmůrn výhraďně hutlebním \'ěno\'aný.
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